
Beschrijving van Neuro-AD Concentratie

Neuro-AD concentratie is een unieke formulering met 10 bio-actieve componenten, micronutriënten en
planten. Gunstig voor zowel uw intellectuele prestaties, als voor een gevoel van sereniteit!

Nieuwe formulering 2x meer geconcentreerd en completer!

Pure L-Theanine  Concentratie➔
Neuro-AD concentratie is rijk aan L-Theanine (200 mg / 2 capsules), de enige biologisch actieve, 
natuurlijke en gepatenteerde vorm van L-Theanine, 100% puur!

Dit aminozuur werkt op het niveau van dopamine, serotonine en GABA om concentratie en aanleren te 
bevorderen.

Zink en vitamine B9  Goede cognitieve functies➔
Zink en vitamine B9 bevorderen de goede cognitieve functies (concentratie, memoriseren).

We kozen de picolinaatvorm voor zijn uitstekende assimilatie.



2 vormen van biologisch beschikbaar magnesium
Deze nieuwe formule is verrijkt met magnesiummalaat, bekend om zijn effecten in de chelatie van 
aluminium. Het werkt synergetisch met magnesiumacetyltaurinaat, dat bekend staat om zijn uitstekende
neuronale assimilatie en snel anti-stress effect!

Passiebloem + Bacopa  Zen➔
Passiebloem in perfecte synergie met Bacopa. Deze 2 planten zullen u bijna onmiddellijk een 
ontspannend effect geven.

ZONDER GLUTEN & ZONDER LACTOSE

Wie kan Neuro-AD-concentratie gebruiken?
• jonge verstrooide kinderen met hyperactiviteit, voor normale intellectuele prestaties en rust, 

zonder slaperigheid... 
• studenten, om hun concentratie en oplettendheid te verbeteren en voor het handhaven van rust 

tijdens de examens. 
• zakenmannen en -vrouwen, van wie veel intellectuele prestaties vereist worden. 
• personen die gevoelig zijn aan stress en snel nerveus worden. 

Zowel kinderen, studenten, als zakenlui zullen het waarderen!

Gebruiksaanwijzing



• Kinderen: 2 capsules per dag met water 15 minuten voor het ontbijt. 
• Volwassenen: 4 capsules per dag met water 15 minuten voor de maaltijd (ontbijt en lunch of 

avondmaal). 

Handig : wij gebruiken het kleinste formaat van 
capsules (T1), speciaal voor kinderen of mensen die moeilijk kunnen slikken.

Onze raad : Neuro-AD Concentratie is doeltreffender als het niet tijdens de maaltijden en zeker niet 
met dierlijke of plantaardige proteïnen wordt ingenomen (bijv. niet met koe- sojamelk).

Ingrediënten : magnesium malaat, L-theanine, Bacopa (50% bacosides) (Bacopa monnieri), 
magnesium acetyl taurinaat (ATAMg®), rijstkafpoeder (antiklontermiddel), zinkpicolinaat, 
Passiebloem (Passiflora edulis Sims), HPMC (plantaardige capsule), vit. B3, B2, B6 (pyridoxal-5-
fosfaat), B9 (methylfolaat).
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